
 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 4 februari 2022 no. 5 

 

     De diensten 

      
 

Diensten 
Zondag 6 februari 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Deze zondag is de collecte voor het 
gewone werk van de kerk. Uw 
gulle gaven zijn welkom in de 
collecteboxen in de kerk en op 
bankrekening  
NL46 RABO 0346 3035 83 ten name 
van Gereformeerde Kerk 
Noordeloos onder vermelding van 
Collecte voor de Kerk. 
 
Volgende week zondag 13 februari 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
ds. J.M. Aarnoudse uit Dordrecht 
Collecte voor KIA-Werelddiaconaat 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Gerdien van Mourik 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Collecteopbrengst 30-1 
Plaatselijk Missionair Werk:  
€ 276,75 
 

Kerkbloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
mw. E. Oosterbeek-Duijm, met de 
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag.  
 

Kinderwoorddienst (KWD) 
Groep 1 tm 8: Conny van 
Tussenbroek 
 

Kinderoppas  
Anne en Simon Aantjes  
 

Jarig in februari 
18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld 
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef 
22-2 mw. A. Nieuwenhuizen-Slob 
 
      

 

Lief en leed 
De titel van dit stukje geeft deze keer wel heel 
goed weer wat er speelt in de gemeente. Aan 
lief én leed. 
 

Vorige week noemde ik al de zorgen om Rijma 
van der Ham-Koorevaar. Ze is in het laatste 
stukje van haar leven, in een wisselend proces 
van slapen en korte momenten van opleving. 
Ze wordt omringd door goede zorgen en liefde 
van Wim, haar gezin en de mensen in de Zes 
Molens. We bidden om Gods nabijheid en 
troost in deze bijzondere dagen. 
 

Vorige week zondag werd Tineke Schakel met 
een gebroken heup in het ziekenhuis 
opgenomen. Daar werd ze geopereerd en 
startte ze direct daarna met revalidatie. Ze is 
ondertussen weer thuis en maakt het goed. 
We wensen haar veel geduld en moed voor het 
traject dat haar nu wacht.  
 

Er zijn ook zorgen bij Klaske Hoffman-Knijff. Ze 
heeft gehoord dat er geen behandeling meer 
mogelijk is. Gelukkig voelt ze zich op dit 
moment goed. Tegelijk weet én aanvaardt ze 
dat een nieuwe fase in haar leven is 
aangebroken. We bidden voor haar, voor Hans 
en hun gezin om nog veel mooie, warme 
momenten met elkaar.  
 

Op 8 februari zijn Peter en Riet Baan-Rouwert 
Boer 55 jaar getrouwd. Ze zijn dankbaar voor 
zoveel jaren gedeelde liefde in goede 
gezondheid. Dat ervaren ze als zegen. We 
feliciteren hen van harte met dit 
huwelijksjubileum, wensen hun een feestelijke 
dag en nog een mooie tijd samen. 
 

Lief én leed. In ons midden en daarbuiten. Met 
naam genoemd of bekend in een kleine kring. 
Laten we elkaar blijven aanbevelen bij de 
Eeuwige, onze God, die gebeden hoort, zorgen 
kent en wil delen in onze dankbaarheid. 
 
Annette Driebergen 
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Op 31 januari is Anne Gerrit Jonathan Verhaar geboren, zoon van Lourens en Jonneke Verhaar-van Dalen en broertje van 
Lucas, Johanna en Aron. We feliciteren het gezin van harte met de komst van dit wonder. Nathan is met liefde in het leven 
ontvangen. Hij heeft een betekenisvolle naam gekregen: geschenk van God. We wensen hem dat hij in zijn leven altijd mag 
weten dat hij een Godsgeschenk is! 
Op zijn geboortekaartje staan de veelzeggende woorden:  
    Je bent het mooiste geschenk 
    dat God ons kon geven, 
    zo kostbaar en klein. 
    Wij zijn ontzettend dankbaar 
    dat we jouw familie mogen zijn. 
 

 

 

Van onze predikant 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

Deze morgen laten we het leesrooster even los. Er komen 
een paar lijnen samen: de bevestiging van Caroline 
Vreugdenhil als diaken met een bijzonder ambt voor het 
werk in de classis, gedachten bij de kerk in deze tijd én de 
gedachte of ervaring dat geloof iets beweeglijks kan 
hebben. We lezen een gedeelte uit de bijzondere ‘brief’ aan 
de Hebreeën, hoofdstuk 11: 1-13. Daar worden 
voorbeeldige gelovigen voor het voetlicht gebracht. 
Voorbeeldig, niet per se in de zin van ‘volmaakt, helemaal 
geslaagd’, maar in de zin van ‘voorbeeld’. Het brengt ons bij 
de vraag wie wij als voorbeeld in geloof hebben én hoe we 
voorbeeld in geloof kunnen zijn.  
Als thema heb ik boven de dienst gezet: Over jaargetijden 
in geloof en kerk.  
 

Let op: Nu het niet mogelijk is om Caroline te feliciteren 
met haar ambt en wijsheid en sterkte te wensen, is er een 
digitale weg gevonden om daar toch iets mee te doen.  
Ga naar www.menti.com … ; vul als code in: 6098676, druk 
op ‘submit’ en vul 1, 2 of 3 woorden in die je Caroline 
toewenst. Met een tweede ‘submit’ wordt ook jouw woord 
voor haar zichtbaar. Hoe? Dat merk je zondag! 
 

Annette Driebergen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagavondgesprek Zin van het leven (deel2) 

Op 6 februari as staat een zondagavondgesprek gepland.  
Aanvang: 19.45 uur. Afsluiting: 21.00 uur.  
Thema is 'De zin van het leven'. Centraal op deze avond staat 
een interview uit het boek van Fokke Obbema. We lezen het 
verhaal van Broeder Bernardus. Broeder Bernardus is abt van 
het klooster Koningshoeven in Berkel-Enschot. In zijn verhaal 
komen onderwerpen aan de orde als de zin van het leven, 
eenheid met God, godservaring, bewijs van God en de 
dood. Naar aanleiding van zijn overwegingen gaan we met 
elkaar het gesprek aan over deze thema's. Van harte 
welkom! Geef je op voor deze inspirerende avond 
via bouwplaats@ontmoetingkerk.nl. 
 

 

 

 

 

 

Lees verder: 

Op pagina 3 over de kinderdienst, klokradio en over de test van kerk-tv 
Op pagina 4 een bericht van het college van kerkrentmeesters over de verduurzaming van ons kerkgebouw 
Op pagina 5 een oproep van de jeugddiaken en de jeugdouderling, en een bericht van de kosters over de 
paaskaarsen. 

about:blank
mailto:bouwplaats@ontmoetingkerk.nl


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging: kinderdienst op 20 februari 

Op 20 februari is er een kinderdienst waarin we samen de Maaltijd van de Heer vieren. In 
die dienst staan we met de kinderen stil bij de betekenis van de Maaltijd. Afgelopen week 
zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Het belooft een mooie viering te worden. De 
dienst is in eerste instantie bedoeld voor alle kinderen van de basisschool met hun ouders. 
Er zullen géén uitnodigingen via kerktijd.nl worden verstuurd, maar na een gerichte mail 
aan ouders van basisschoolkinderen kan iedereen zich aanmelden. ' 
Noteer de datum alvast in de agenda!  
Wij zien uit naar deze dienst vol verhalen, liedjes en bijzondere ontmoetingen.  
 

De voorbereiders, Maartje, Dinie, Margriet en Annette 
 

Kerk-TV –                                          
woensdagmiddag om                                        
13.00 uur a.s.  
Wie helpt ons mee tijdens de  
testdienst a.s. dinsdagmiddag?  
We hebben zowel enkele kerk— 
gangers als thuisluisteraars  
nodig om het geluid uitgebreid  
te testen. Naar aanleiding van  
diverse geluidsproblemen hebben we afgelopen zomer al 
met Schaap Sound gesproken over een goede oplossing voor 
in de kerk en thuis. Daaruit bleek dat onze geluidsmixer 
reeds meer dan 20 jaar oud is en daarmee echt aan 
vervanging toe. De nieuwe en verbeterde versie van dit 
apparaat is dus al bijna een half jaar geleden besteld. Het is 
nu eindelijk zo ver dat deze vervangen kan worden en door 
Schaap wordt ingeregeld. Om het apparaat zo goed mogelijk 
in te regelen willen we dus elementen uit de kerkdienst 
nabootsen: zingen, spreken, orgelspel, luisteren. Het tijdstip 
wordt nog in overleg met Schaap afgestemd, dus dit zou nog 
kunnen wijzigen. Voor de meest actuele info zullen we de 
groepsapp “ontmoetingskerk” gebruiken. De 
“thuisluisteraars” kunnen ook hun bevindingen “live” 
doorgeven via de genoemde groepsapp.  
 

Vragen? bel Jan Vink: 06-53338631 
 

 

Gezocht: 
telefonisten Kerkklokradio 

 

Sinds 2018 verzorgt de Ontmoetingskerk vier zondagen 
per jaar de uitzending van onze kerkdienst in de ochtend, 
aangevuld met liederen tussen 9:00 en 11:30 uur. 
In de avond verzorgen we tussen 19:00 en 22:00 uur het 
avondprogramma. Het eerste uur wordt door Arie Slob 
ingevuld, rond een thema, aangevuld met bijpassende 
muziek, uitgezocht door Zeger Colijn. Vanaf 19:45 uur 
kan er gebeld worden om verzoeknummers aan te 
vragen.  
We zijn op zoek naar gemeenteleden die ons in de avond 
willen helpen om de telefonische aanvragen aan te 
nemen. We doen dit altijd met zijn drieën en hebben 
dringend behoefte aan uitbreiding van ons team. We 
carpoolen meestal met elkaar.  
We kunnen in de computer de titel van het 
aangevraagde lied invoeren en dan de bellers laten 
kiezen uit verschillende uitvoerende koren of artiesten. 
Wie heeft er zin om af en toe ook eens mee te gaan? 
Graag aanmelden bij Conny van Tussenbroek 
c.v.tussenbroek@gmail.com    
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Van het college van kerkrentmeesters 

 

VOORTGANG VERDUURZAMING VAN DE KERK 

In het beleidsplan dat enkele jaren geleden is vastgesteld, hebben we ons als kerk ten doel gesteld dat de gebouwen in 

2030 klimaat-neutraal moeten zijn. Dat betekent dat we het energieverbruik willen beperken en dat wat we toch aan 

energie nodig hebben zelf gaan opwekken. Het goede nieuws is: ‘Dat gaat niet alleen lukken, maar ook veel eerder! En 

daarna gaan we maandelijks ook aanzienlijk minder betalen aan het energiebedrijf’. 

Omdat de ‘cost voor de baet’ uitgaat, zijn we al in 2018 begonnen met sparen. Tot en met 2021 is er voor 

energiebesparende maatregelen € 37.000,= gereserveerd. Dit jaar komt daar € 12.500,= bij. Inmiddels is daar ook al 

wat van uitgegeven. De verlichting is geheel verLED en de deur in de glazen pui bij het orgel is vervangen (daarmee is 

een grote koudeval/tochtgat weggenomen).  

Versnelling 
In 2021 zijn twee dingen duidelijk geworden. In de eerste plaats wijzen de berekeningen van de geraadpleegde 

constructeur uit dat het ronde deel van het dak boven de kerkzaal en de ontmoetingsruimte niet geschikt is om er 

zonnepanelen op te leggen; gelukkig is het rechthoekige deel boven de nevenruimtes wel sterk genoeg en ook groot 

genoeg om door middel van  zonnepanelen in onze totale energiebehoefte te kunnen voorzien. In de tweede plaats is 

gebleken  dat we ook in de toekomst toch in zekere mate van aardgas afhankelijk zullen blijven. Dat hangt samen met 

het incidentele karakter van het gebruik van onze kerk. Een warmtepomp is wel geschikt om een bepaalde 

basistemperatuur – van zeg 15 graden Celsius - te handhaven, maar niet om een impuls te geven om in betrekkelijk 

korte tijd de kerkzaal of een andere ruimte op een behaaglijke gebruikstemperatuur – van zeg 20 graden - te brengen. 

Daarom is voor de verwarming gekozen voor een hybride systeem van een elektrisch aangedreven warmtepomp in 

combinatie met de huidige aardgas gestookte Cv-installatie. 

Werkende weg is ook de beheersing van het binnenklimaat hoog op de agenda gekomen: mechanische ventilatie en 

de sturing daarvan op basis van het CO2-gehalte. De Corona pandemie is daar uiteraard niet vreemd aan. 

Verder staan de aanleg van vloerverwarming in de jeugdruimtes en de isolatie en de bedekking van het dak op het 

programma. Ook los van onze energie-ambitie is het na bijna 25 jaar tijd voor enig groot onderhoud aan onze kerk. We 

proberen bij de uitvoering van een en ander zoveel mogelijk werk met werk te maken. 

Alle hens aan dak! 
Het moge duidelijk zijn dat bovengenoemde plannen veel geld gaan kosten en een grote aanslag gaan plegen op onze 

reserves, zo die al toereikend zijn. Een flinke extra steun in de rug vanuit de gemeente zou zeer welkom zijn. Wat 

denkt u van een actie onder het motto: ‘Ook ideëel en fideel? Schenk dan een zonnepaneel!’ (of een deel). Zover is het 

nu nog niet.  

Maar lang zal dit niet meer duren. Want alles is er op gericht dat de definitieve plannen ruim voor de  gemeente-

avond van woensdag 9 maart 2022 gereed zijn om dan de – vooraf te verspreiden - voorstellen te kunnen toelichten, 

bespreken en goed te keuren. Uiteraard komen dan ook het kostenplaatje en het dekkingsplan aan de orde, incl. een 

actieplan voor de verwerving van aanvullende financiering.  

Bereidt u voor en komt allen! 

Hebt u nu al vragen of opmerkingen? De trekkers van deze operatie – Henri Kon en Hendrik van Vuren – zijn u graag 

van dienst. 

Het College van Kerkrentmeesters 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeugdwerk 

Vacature alarm 
  
Eindelijk mogen we weer ‘open’ met het jeugdwerk! We kunnen niet wachten om de kinderen en jongeren weer te 
ontmoeten in verschillende activiteiten. Geniet jij ook van het werken met kinderen? Wil jij zorgen dat kinderen en jongeren 
een fijne basis meekrijgen in onze kerk? Wil jij op die manier meewerken aan de toekomst van onze kerk? 
Dan zoeken we jou! 
 

Reageer dan direct op één van de onderstaande vacatures: 
 

-        leiding KinderWoordDienst – ongeveer 3x per half jaar -> we volgende de methode Kind op Zondag waarin een verhaal 
en werkvorm al zijn voorbereid. Uiteraard is er ruimte om je creativiteit in te zetten en de KWD je eigen draai te geven. 
Daarnaast help je mee om de projecten rond de advents- en 40-dagentijd vorm te geven. 
 

-        leiding Tienerkerk – ca. 4 x per jaar op zondagmorgen -> Tijdens de kerkdienst hou je in de jeugdruimte een aparte 
kerkdienst met tieners. Je bereidt met elkaar de diensten voor, waar veel ruimte is voor je eigen inbreng en je creativiteit erg 
wordt gewaardeerd. Van toneelstukjes, inhoudelijke gesprekken tot andere creatieve uitwerkingen van een thema: alles kan!  
 

-        organisatie Kinder/tiener kerkdiensten – ca. 3x per jaar -> In deze functie denk je mee over de invulling van de 
kerkdiensten. Als je wilt, dan mag je een rol in de dienst maar je mag ook meer op de achtergrond blijven. We proberen hier 
goed om ons heen te kijken en gebruiken vaak materiaal van JOP of de Kliederkerk om de diensten vorm te geven.  
 

-        organisatie activiteiten Tieners en hun ouders – ca 3x per jaar -> Je organiseert en denkt mee over de invulling van een 
aantal momenten waarbij zowel tieners als hun ouders uitgenodigd worden. Het programma kan voor beide verschillend zijn. 
Het draait om ontmoeting met elkaar. Je kunt hier je eigen creativiteit compleet de vrije loop laten. 
 

Lijkt het je leuk om mee te denken en helpen met de ze activiteiten?  
Stuur dan een mailtje naar jeugddiaken Maartje  (maartjeaantjes@yahoo.com) of jeugdouderling Elsbeth 
(elsbethstravers@live.nl)! 
 

 
 Huispaaskaars 2022 
 
Komende week is er gelegenheid om de  
Paaskaars te bestellen. 
U kunt telefonisch bestellen bij de kosters: 
0183-582943 / 06-51125819 (ook whatsapp) 
of via de e-mail: koster@ontmoetingskerk.nl 
 

Voor onze kerk wordt de paaskaars wasreliëf D: 
Nieuw begin. 
 

In Genesis 8 keert de duif met een groen  
Olijfblad terug naar de ark van Noach en is 
Hiermee het symbool van een nieuw begin/leven 
na de zondvloed. 
Het teken van het verbond is de regenboog. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De kaarsen worden bij u thuisbezorgd. 
 
Marian Verburg en Nelly Attema, kosters  

 

De kaarsen A en B hebben naast opdruk een was-reliëf. Maten en prijzen: 
30 cm. hoog: € 42,55 40 cm. hoog: € 50,00 60 cm. hoog: € 77,50 
 

Kaarsen C t.m. F, maten en prijzen: 
25 cm. hoog: € 22,50 30 cm. hoog: € 29,50 
40 cm. hoog: € 36,80 60 cm. hoog: € 64,25 
 

Reliëf A: Emmaüsgangers 
           B: De levensboom 
           C: De eucharistie 
           D: Nieuw begin 
           E: CHI-RHO kruis 
           F: De vredesduif 
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